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Τ ο 1983 οι λαϊκές βιβλιοθήκες της 
Πορτογαλίας παρουσιάζονται 
στη σχετική βιβλιογραφία ως 

«πεθαμένοι» οργανισμοί, στεγασμέ
νες σε ακατάλληλα κτίρια, με τα ανα
γνωστήρια τους γεμάτα από γυμνα-
σιόπαιδα που τις χρησιμοποιούν ως 
χώρο σχολικής μελέτης, με ελάχι
στες αγορές νέων βιβλίων και χωρίς 
επαφή με τις ανάγκες του κοινού 
τους. 

Το 2000 η κατάσταση είναι τε
λείως διαφορετική. Οι λαϊκές βιβλιο
θήκες της Πορτογαλίας αποπνέουν 

τώρα ζωντάνια. Υπάρχει οργάνωση 
σε όλους τους χώρους τους: στο παι
δικό τμήμα, το τμήμα των οπτικοα
κουστικών, των υπολογιστών, του 
Διαδικτύου, στην καφετέρια και το 
αμφιθέατρο για τις πολιτιστικές εκ
δηλώσεις. Τι μεσολάβησε; 

Το 1986 δημιουργήθηκε από τη 
Γραμματεία του Υπουργείου Πολι
τισμού μια ομάδα εργασίας για τις 
λαϊκές βιβλιοθήκες που κατέγραψε 
την κατάσταση των λαϊκών βιβλιο
θηκών της χώρας και την ανάγκη μιας 
εθνικής πολιτικής. 

Το 1987 το Πορτογαλικό Ινστι
τούτο για το Διάβασμα και το Βιβλίο 
(Institute Portugues do Livro e da Leitu-
ra) μαζί με το Πορτογαλικό Ινστιτού
το για το Βιβλίο και τις Βιβλιοθήκες 
(Institute Portugues do Livro e das 
Bibliotecas) δημιούργησαν το Εθνι
κό Δίκτυο Λαϊκών Βιβλιοθηκών που 
προέβλεπε μια κεντρική βιβλιοθήκη 
σε κάθε δήμο και παραρτήματα σε 
διάφορα σημεία, ανάλογα με τον αριθ
μό και την κατανομή του πληθυσμού 
του δήμου. Οι βιβλιοθήκες θα είχαν 
κοινό λογισμικό για την αυτοματο-
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ποίηση των καταλόγων τους 
Οι δήμοι μπορούσαν να υποβάλ

λουν πρόταση για χρηματοδότηση 
στην κεντρική κυβέρνηση και εφό
σον πληρούσαν τα πολύ απαιτητικά 
κριτήρια που είχαν τεθεί, μπορούσαν 
βάσει συμβολαίου να χρηματοδοτη
θούν με το 50% του κόστους της κτι
ριακής υποδομής, του εξοπλισμού, 
της αυτοματοποίησης και εκπαίδευ
σης του προσωπικού της λαϊκής τους 
βιβλιοθήκης. 

Από το 1997 και μετά η χρημα
τοδότηση γίνεται από το Ινστιτούτο 
για το Βιβλίο και τις Βιβλιοθήκες. 

Μέχρι το 2000 το 65% των δή
μων είχαν αποκτήσει βιβλιοθήκη νέ
ων προδιαγραφών (η μικρότερη σε 
μέγεθος βιβλιοθήκη για δήμους μέ
χρι 20.000 κατοίκων έχει μέγεθος 675 
τμ.) Η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί μέ
χρι το 2003 όλοι οι δήμοι της χώρας 
να έχουν βιβλιοθήκη νέων προδια
γραφών. 

Η λαϊκή βιβλιοθήκη στην Πορτο
γαλία αποτελεί πλέον μέρος του ορ
γανογράμματος και των υπηρεσιών 
του δήμου. Το όραμα επιτεύχθηκε με 
τη συνεργασία της κεντρικής κυ
βέρνησης και της τοπικής αυτοδιοί

κησης καθώς και με τη συνεργασία 
βιβλιοθηκονόμων, αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών. 

Κάθε βιβλιοθήκη έχει 
- πληροφοριακό κέντρο (δανει-
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σμός, περιοδικά, πληροφορια
κά βιβλία) 

- παιδικό τμήμα 
- αμφιθέατρο για πολιτιστικές εκ

δηλώσεις 
- καφετέρια 
-τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, 

σκάνερ, εκτυπωτές, πρόσβαση 
στο Διαδίκτυο) 

Τα τελευταία χρόνια όλο και πε
ρισσότεροι δήμοι χρηματοδοτούνται 
προκειμένου να αναπτύξουν το κτί
ριο της βιβλιοθήκης και να προσθέ
σουν και άλλες πολιτιστικές δρα
στηριότητες: αρχείο, πινακοθήκη, 
μουσείο. 

Η λαϊκή βιβλιοθήκη έχει πλέον γί
νει στην Πορτογαλία το πολιτιστικό 
κέντρο του δήμου, στεγασμένη σε 
κτίρια υψηλής αισθητικής (πολλά δια
τηρητέα) και παίζει το ρόλο του ση
μείου συνάντησης των πολιτών που 
παλιά έπαιζε η κεντρική πλατεία. 

Τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται 
στην επιτυχημένη κυβερνητική πολι
τική της τελευταίας εικοσαετίας υπό 
τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών της χώ
ρας. 

Ένα παρόμοιο μοντέλο θα μπο
ρούσε να υιοθετηθεί και να εφαρμο
στεί και για τις ελληνικές δημοτικές 
βιβλιοθήκες. 

* Η Αλεξάνδρα Παπάζογλου είναι 
ΔΙντρια των Βιβλιοθηκών του Ελληνοα
μερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού) 
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